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Összevont jelentés 

a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint a 1191/69/EGK és az 

1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet 

7. cikk (1) bekezdésében foglaltakról 

 

 

A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint a 1191/69/EGK és az 

1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet (a 

továbbiakban: EK rendelet) és annak alapján a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 

évi XLI. törvény (a továbbiakban Sztv.) 5.§ (5) bekezdése alapján az állam nevében a 

közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban miniszter) köteles közzétenni a hivatkozott 

közösségi jogszabály szerinti összevont jelentést a Kormány honlapján.  

Ennek indoka, hogy az Sztv. 4.§ (3) bekezdése alapján a miniszter köteles biztosítani a vasúti 

és az autóbuszos országos, regionális és elővárosi közösségi közlekedés működését. Ennek 

érdekében a miniszter a közösségi közlekedési személyszállítási szolgáltatást végző vasúti és 

autóbuszos társaságokkal közszolgáltatási szerződést kötött, amelyek tartalmazzák egyebek 

mellett az adott közszolgáltatóknak biztosított kizárólagos jogokat, továbbá a bevétellel nem 

fedezett, indokolt költségek megtérítésének elveit és rendjét. 

  

 

A közszolgáltatási szerződések az alábbi linkeken érhetőek el: 

 

Volán társaság 

Volánbusz Zrt.  

https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/kozerdeku-adatok/tevekenysegrex-mukodesre-

vonatkozo-adatok/kozszolgaltatasok/helykozi-autobuszos-szemelyszallitas 

 

Autóbuszos magánvállalkozások 

G-Busline  http://www.gratisbus.hu/ 

Weekendbus Zrt. http://www.weekendbus.hu/ 

Trans-Tour '90 Kft. http://www.trans-tour.hu/tarsasagunkrol/cegadatok/ 

Trans-Vonal Kft. http://www.transvonal.hu/tarsasagunkrol/cegadatok/ 

 

 

Vasúti szolgáltatók 

GYSEV Zrt.  https://www2.gysev.hu/kozadatok 

MÁV-Start Zrt. https://www.mavcsoport.hu/mav-start/dokumentumok/2014-2023-evi-

vasuti-szemelyszallitasi-kozszolgaltatasi-szerzodes-es 

MÁV-HÉV Zrt. https://www.mav-hev.hu/kozszolgaltatasi-szerzodes 

 

 

 

Az EK rendelet, valamint az Sztv. rendelkezéseit figyelembe véve a közszolgáltatási 

szerződések alapján a közösségi közlekedési szolgáltató társaságok 2021. évben az alábbi 

térítésben részesültek: 

 

 

 

 

https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/kozerdeku-adatok/tevekenysegrex-mukodesre-vonatkozo-adatok/kozszolgaltatasok/helykozi-autobuszos-szemelyszallitas
https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/kozerdeku-adatok/tevekenysegrex-mukodesre-vonatkozo-adatok/kozszolgaltatasok/helykozi-autobuszos-szemelyszallitas
http://www.gratisbus.hu/
http://www.trans-tour.hu/tarsasagunkrol/cegadatok/
http://www.transvonal.hu/tarsasagunkrol/cegadatok/
https://www2.gysev.hu/kozadatok
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/dokumentumok/2014-2023-evi-vasuti-szemelyszallitasi-kozszolgaltatasi-szerzodes-es
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/dokumentumok/2014-2023-evi-vasuti-szemelyszallitasi-kozszolgaltatasi-szerzodes-es
https://www.mav-hev.hu/kozszolgaltatasi-szerzodes
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Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 2021. évi támogatási összegei 

  

 Adatok ezer forintban 

 

Társaság neve 

Költségtérítési  

összegek * 

2021. év 

Volánbusz Zrt. 
133 311 467 

G-Busline Kft. 
59 396  

Trans-Tour '90 Közlekedési Kft. 
164 158 

Trans-Vonal Közlekedési Kft. 
193 211 

Weekendbus Zrt. 
107 044 

Összesen: 133 230 848 

 

 Adatok ezer forintban 

Társaság neve 

Szociálpolitikai menetdíj-

támogatás (Nettó érték) 

2021. év 

Volánbusz Zrt. 29 872 263 

G-Busline Kft. 3 955 

Trans-Tour '90 Közlekedési Kft. 3 988 

Trans-Vonal Közlekedési Kft. 50 841 

Weekendbus Zrt. 62 471 

Összesen: 29 993 518 

A vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 2021. évi támogatási összegei 

  Adatok millió forintban 

Társaság neve 
Költségtérítési összegek 

Szociálpolitikai menetdíj-

támogatás (Nettó összeg) 

2021. év 2021. év 

MÁV-Start Zrt. 233 237* 21 613 

GYSEV Zrt. 14 404 965 

MÁV-HÉV Zrt. 11 815* 885 

*A Társaságok 2021. évi elszámolásának zárása még nem történt meg. Az elszámolás eredményétől függően a megküldött adatok még 

változhatnak. 


	Volán társaság
	https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/kozerdeku-adatok/tevekenysegrex-mukodesre-vonatkozo-adatok/kozszolgaltatasok/helykozi-autobuszos-szemelyszallitas
	Autóbuszos magánvállalkozások
	Vasúti szolgáltatók

